Virksomheter ved Gjermåa.
Av Jens Thori.
Gjermåa er navnet på elva som renner fra Gjerigjermenningen til utløpet i Leira ved Sørumstangen.
Navna Gjeri – Gjerdrum – Gjermenningen – Gjermåa må ha en felles opprinnelse. Det er også lokale
navn på deler av elvestrekningen som Svendsrudelva og Hellelva. På Åmot sier de Storelva om
Gjermåa og Vesleelva om Mikkelsbekken.
Fisk fra Leira og Øyeren kan gå til Svendsrudfossen. Laua – en liten karpefisk – på 10-15 cm kommer
hit for å gyte om våren når heggen blomstrer. Vi fanga den med ruser. På ettersommeren fanga vi
kreps.
Gjermåa har flere fosser som gjennom tidene har vært nytta som kraftkilder. Ved Svensrud, Hellen og
Fossum har det vært kverner fra gamalnorsk tid. Ut over de fossene som behandles under, nevnes at
det har vært kverner og sager også i sidebekkene ved Hval/Fjælstad, Flatner og Rustad.
Svensrudfossen.
Svensrud hadde i lange tider det betydeligste kvernbruket i bygda. Fallhøyden i Svensrudfossen er 8
meter. Fra en synfaring i 1778 beskrives to kvernhus. Det vestre kvernhuset hadde på denne tida to
mjølkverner og ei sikte. Også en takst i 1819 beskriver et betydelig kvernbruk. I 1835 ble det malt
3000 tønner korn i Svensrud. På slutten av 1800-tallet og utover på 1900-tallet fikk mølla i Svensrud
betydelig konkurranse fra Gjerdrum Aktiemølle som bygde ny mølle i Horkafossen i 1890. Likevel
var det drift i Svensrudfossen fram til 1924. Denne høsten gikk det store kvikkleireraset i
Hellen/Kankedalen. Oppdemmet vann og leire ødela demning og vanninntak, og anlegget ble ikke
gjenoppbygd. I stedet kjøpte Akiemølla opp mølla og fossen i 1928. Eieren av Svensrud i 1960 –
Trond Østensen – kjøpte tilbake mølleeiendommen. Aktiemølla forlangte da at han måtte forplikte seg
til ikke å gjenoppbygge mølla i framtida!
Sagbruksprivilegiene ble innført i 1688. I 1792 fikk Svensrud bevilling for bondeskur. Alle bord skulle
skjæres med vannkant og omsettes i bygda. I 1795 ble det derimot gitt bevilling på 3000 bord for
eksport, og i 1816 ble det bygd ny kvantumsag. (Først i 1860 ble sagbruksdriften og trelasthandelen
igjen helt fri.)
Stampefossen.
Stampefossen er en liten foss som ligger 3-400 meter nedafor Hellen. Det var badeplass i flåen
nedunder fossen. Her ble det drevet vadmelsstamping; en prosess som gjorde tøyet mjukt og trengte
mye vatn. Julius Grue var født på Gruvbakken i 1859. Han hadde en liten eiendom nedafor Hellen. I
1894 satte han opp demning i Stampefossen til sin stampevirksomhet. Han var også farger.
Hellenfossen.
I Hellen var det på 1700-tallet kvernbruk på begge sider av fossen. Det betydde at hvert bruk hadde
bare ”halvt vatn”. I 1784 hadde kverna på sørsida av elva to mjølkverner og ei grynkvern. I 1868 ble
de to Hellen-bruka på hver side av elva slått sammen. Heretter var det derfor mølledrift bare på
sørsida. Det ble nå bygd sag og frørenseri, og mølla ble satt i stand. En gikk også over til turbindrift,
og i 1907 fikk Hellen sitt eget e-verk. Fra 1830 og utover lå det garveri ved Hellen. Da leirskredet gikk
i 1924, ble saga og frørenseriet ødelagt; mens mølla var revet et par år tidligere. Frørenseriet ble

gjenoppbygd og drevet fram til 1942. I renseriet var det også utstyr for litt grøpping. I Hellenfossen
står demningen enda, mens turbinhuset er tatt av elva.
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Kvennstufossen.
Kvennstufossen har en fallhøyde på 32 meter. Her har det opp gjennom åra vært betydelig virksomhet
på begge sider. Det er skriftlige kilder helt fra 1665 om kvern og sag på nordsida i den øvre delen av
elva på Østre Åmot. Det er kilder på samme type virksomheter i 1723, 1739, 1839 og 1865. Kverna
var til eget bruk, men det ble også malt for naboer. Saga omtales som bygdesag, og det var antakelig
noe leieskur. Da Gjermå e-verk etablerte kraftstasjon i Kvennstufossen i 1911, sto mølla fortsatt, mens
saga var revet.
Fossum-gårdene har navn etter fossen, og Kvennstuen var navnet på et av Fossum-brukene. Også på
denne sida av elva var det kvern og sag, men virksomheten foregikk litt lenger ned i fossen.
Synfaringer og skattetakster nevner ei god kvern til i 1665, og kvern til maling for naboer i 1723. I
1802, 1831 og 1865 nevnes både sag og et godt kvernbruk, og i 1810 også garveri. Saga ble nedlagt i
1870-åra; kverna noe seinere. At det var både kvern og sag på begge sider av elva, skyldes bl.a. at det
ikke var veiforbindelse over elva før i 1850-åra. Da ble den første ”Sagbrua” satt opp. Også dagens
bru mellom Åmot og Fossum har påsveisa et skilt der det står Sagbrua.
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Med etablering av Gjermå Electrisitetsværk i 1911 kom det en ny epoke i utnyttelsen av Kvennstufossen. I lange tider hadde det ofte foregått en livlig handel med fossefallene, og de var ofte blitt
fradelt gårdsbruka. Slik var det også her. Fossen var nå på salg, og framsynte personer fikk etablert et
aksjeselskap som kjøpte fossen og fikk den utbygd til produksjon av strøm.
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Hermanstufallet/Horkafossen.
Neste foss er Hermanstufallet. Her hadde Søgarn Rud noe virksomhet. Det nevnes i 1739 ei
bekkekvern, 1802 et kvernbruk og ei stampe, og i 1865 møllebruk og sag. I 1890 ble Gjerdrum
Aktiemølle etablert og bygd her. Dette var etter tida ei stor og moderne mølle med drift fra egen
turbin. Den hadde også frørenseri. Den betjente et ganske stort omland. Også bønder fra Holter,
Skedsmo og Frogner mol kornet sitt her. Vanninntaket til turbinen var litt nedafor Horkabrua.
Aktiemølla var i drift helt til 1987 da den ble totalskadet i brann, og drifta nedlagt.
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Strykene nedafor brua og opp til Lysdammen heter Horka. Vestre Åmot hadde kvernbruk her på 1700tallet. Søgarn Rud-Hermanstua hadde fallrettigheter i fossen, og hadde bygd sag på nordsida av fossen
litt nedafor brua. Den var drevet med vasshjul fram til i 1915 da Gjermå e-verk overtok
fallrettighetene. Dette var den siste vasshjulssaga i Gjermåvassdraget. Den var likevel i drift enda noen
år, men da med drivkraft fra egen turbin knyttet til kraftstasjonens turbinrør. Isak Rud hadde saga den
siste tida, og virksomheten ble nedlagt i 1936.
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Sveitseren Melchior Streiff Hilton, som bodde på Hilton i Ullensaker, kjøpte på slutten av 1800-tallet
halve Horkafossen og dessuten Grytefossen. Tanken var å bygge en kraftstasjon, og å overføre strøm
til Kløfta der han ville bygge mølle. Anleggsarbeidet kom i gang, men prosjektet oppgitt før det ble
fullført. Streiffrenna ved Grytfossen/Lysdammen er spor etter dette anlegget. I stedet ble fallrettene
solgt til Gjermå e-verk.
Horka Kraftstasjon ble bygd i 1915 som en utvidelse av Gjermå e-verk. Kraftstasjonen sto like ved
vanninntaket til mølleturbinen, og hadde sitt vanninntak i Lysdammen. Gjermå e-verk produserte kraft
i Kvennstufossen og Horkafossen fram til 1954. Akershus energiverk overtok fallrettighetene, og rundt
1990 bygde AEV et minkraftverk i begge fossene. Disse produserer strøm fortsatt, men er nå i privat
eie.
Grytefossen.
Gjerdrum Allmenning hadde sagbruk på Harasletta fra 1920-tallet. Saga ble kjørt ved hjelp av
flisfyring og dampmaskin. I slutten av 1930-åra bygde allmenninga ut Grytefossen for kraftproduksjon
til sagbruket. Kraftstasjonen ble nedlagt allerede rett etter krigen. Siden andre hadde
reguleringsrettighetene i vassdraget, ble kraftproduksjonen for usikker og ustabil. Demningen og
rørgata er likevel godt synlige fortsatt.
Brukseierforening.
Lenger opp i Gjermåa innover i allmenninga er vassdraget også berørt av menneskelig aktivitet, for det
var behov for å regulere vassføringa i elva. Det ble derfor bygget demning flere steder i vassdraget til
dette formålet. I Gjerdrum var det reguleringsdammer i Buvannet, Stråtjennet og Gjermenningene. I
Holter allmenning var det tilsvarende demninger i Storøyungen, Djupøyungen, Kjenntjenn, Skjelbreia
og Buvatnet. Etter at e-verket ble etablert, ble det derfor nødvendig å etablere en brukseierforening slik
at vannet kunne slippes når det var mest nytte av det. Brukseierforeningen skulle vedlikeholde
demningene og lønne en damvokter. Utgiftene ble omkring 1915 fordelt slik: e-verket ½, aksjemølla
9/30, mens mølla i Svensrud og Hellen, samt saga i Horkafossen hadde 2/30 hver.
Myrgruvefossen.
Reguleringen av vassdraget er av mye eldre dato. På slutten av 1700-tallet hadde Hakadal jernverk
bygd en steinkistedemning i Gjermenningen, og satt et vasshjul med en diameter på 12 meter i
Myrgruvefossen. Vasskrafta skulle via et 1800 meter langt stangfelt (Konsta) drive lensepumpene på
Gruvbakken. Gruvedrifta ble nedlagt i 1820. I den tida Konsta var i drift, var det mye strid om
reguleringen av vanntilførselen i Gjermåa. Det var ikke nødvendigvis samsvar mellom tidspunktene
når møller og sagbruk nedover i elva trengte vann, og gruvenes behov for å la lensepumpene gå. I
1813 hadde bønder fra Gjerdrum spikret igjen damlukene i Gjermenningen. Det kom imidlertid til
forlik mellom Gjerdrumsbøndene og jernverket.
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